
 
 میندو اوپلرونو تھ مالومات

  دشونډپرې اوتالوپرې عملیاتو بھ لړکې
  

څرنګھ چی دشونډاوتالوپرې عملیات یو ورځني او عادی عملیات دی،  .ستاسوماشوم بھ ډیرژر دشونډپرې یا تالوپرې لپاره عملیات شي
 نو تل ھم ددې امکان شتھ چې پیچلتیا بھ پکی وي.    

 

کھ چیرې ستاسو ماشوم دیوه ساړه (ذکام)، ټوخي او یا دتودوخې 
، ھیلھ ده چی خپل اوخولې احساسولو نښې نښانې لھ ځانھ وښایي

داناروغي ددوی روغتیاتھ، دعملیاتو پھ   سمایل ټرین ډاکټر خبرکړئ.
 وخت او وروستھ لھ ھغې څخھ دلوی خطر المل ګځیدای شي. 

 

ھیلھ ده، چې خپل ځان لھ دې 
څخھ ډاډمن کړئ، چې ماشوم 
مو ھیڅ خواړه او څښاک لھ 

عملیاتو څخھ شپږ ساعتھ 
راپدیخوا ونھ اخلیږ (آن تردې، 

 چې اوبھ او دمور شیده ھم).
 

ملیاتو څخھ مخکې ماشوم تھ خواړه لھ ع
، دژوند لھ اندیښنې سره مخامخ ورکول

کوونکي پیچلتیاوې تھ الره برابروي، 
دساه یا وینې بندښت او یا ھم  لکھ

 دعملیاتو پھ وخت کې قی کول.
 

، دوی بھ روغتیاتھ دراګځیدلو پھ حالت وي او ښایي چي لږ شان بې ھوښھ کلھ چې، تاسو وروستھ لھ عملیاتو څخھ خپل ماشوم وینئ
غوندې ښکاره شي، لھ عادې وختو څخھ بھ ډیر وژاړي، پړسیدلي بھ وي او لږ شان وینھ بھ یي دعملیاتي جرحې ترڅنګ ترسترګو 

 چي دا پھ بشپړه توګھ نارمل دی. کیږی، .
 
 



، آن تردې چې اوبھ یا دمور شیده ھم کھ دخپل ماشوم لھ عملیاتو څخھ وروستھ، ماشوم تھ دھیڅ ډول خواړه ورکولو کوښښ مھ کوئ
دتاسو  وي. ځکھ چي داخواړه بھ ددوی سږي غتھ الړه شي. او دټوخي او پھ غړي (شږي) کې دوینې دتمښت المل ګرځیداي شي.  

ونھ خ پھ ریکوریډاکټر بھ پدي اړه تاسوتھ الرښوونھ وکړي، چي کلھ بھ پ امن سره خپل ماشوم پدې اړه تاسوتھ الرشوونھ وکړی.   
کې ځان ډاډمن کړئ. چې ستاسو پھ یوه خوا ویده دَی، چې داخبره تاسوتھ ډاډه ورکوي، چې ھغوی (ماشوم) لھ عملیاتو څخھ سمھ 

تال ش   ا اخ
 
 

پھ ګډه سره، طبې مسلکیان، میندې او پلرونھ کوالی شي، چې  
 یو امن او بریالی جراحې عملیات تھ ډاډمن کړې. 

ھیلھ ده، چې نور شونډپرې او تالوپرې ماشومان ھم خپل سمایل 
 ټرین ډاکټر تھ واستوئ. 

 
 
 

 
 

 

، زښتھ زیاتھ وینھ لھ عملیاتي جرحې څخھ لھ السھ ورکوي، تودوخھ او کھ چیرې ستاسو ماشوم دساه اخیستلو ستونزې نښی نښانې ښایي
ه خوبلن وي او کھ آی وی تیوب یي لھ السھ وتلی او یا ھم آی وی کڅوړه یې پای تھ رسیدلې وي، خپل خولھ احساسوي، قی لري، بشپړ

  ډاکټر یا نرس باخبره کړئ.
 
 

کلھ چې ستاسې ماشوم لھ روغتون څخھ رخصت شي، ستاسو ډاکټر او یا 
نرس بھ تاسو تھ پھ کورکې دماشوم دپاملرنې پھ اړه ځینی مھم مالومات 

الړئ، کومھ ستونزه کھ تاسو وروستھ لھ ھغې چې لھ روغټون څخھ ورکړې. 
مو پیدا کړه، ھیلھ ده چې بیرتھ مو خپل ماشوم روغټون تھ راوړئ، چې 

  ډیرژر لھ سره وکټل شي.


